
Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2021 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen 
teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu,  
eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 
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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne kohentui keväällä ja 
alkukesällä 2021 normaalia paremmaksi

 • Tuotanto- ja myyntimäärät ovat 
noususuunnassa

 • Kysyntä on monilla yrityksillä edelleen 
vaimeaa – samaan aikaan työvoimapula 
alkaa yleistyä

• Suhdannetilanne pysynee lähikuukausina 
likimain ennallaan, suhdannenäkymien 
saldoluku -1

Kymenlaaksolaisyritysten suhdannearviot palautuivat hei-
näkuussa 2021 koronakriisiä edeltäviin lukemiin. Tämän-
hetkistä tilannetta mittaavan tiedustelukysymyksen uusin 
saldoluku oli 8, kun saldoluku oli huhtikuussa -14. 

Suhdannenäkymät olivat heinäkuussa hieman edellistä, 
huhtikuussa tehtyä tiedustelua varovaisemmat. Suhdan-
teiden arvioidaan pysyvän lähikuukausina keskimäärin en-
nallaan, saldoluku -1 (huhtikuussa 6). Huomattavan suu-
ri osa yrityksistä, 83 %, arvioi tilanteen pysyvän muuttu-
mattomana, paranemista ennakoi 8 % alasta ja heikkene-
mistä odottaa 9 % alueen yrityksistä. Kymenlaakson yri-
tysten suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keski-
arvoa vaisummat.

Tuotanto- ja myyntimäärät kääntyivät nousuun huhti-
kesäkuussa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuoden 
ajan. Henkilökunnan määrä suureni kesän alussa hieman 
ja työvoima pysynee loppukesällä keskimäärin ennallaan.

Ammattityövoiman puute nousi heinäkuussa yleisim-
mäksi kapeikoksi 40 %:n osuudella (huhtikuussa 22 %). 
Kysynnän heikkous oli samaan aikaan ongelmana 29 %:lla 
alasta (huhtikuussa 40 %). Kapasiteetista oli pulaa 8 %:lla 
vastaajista.

Kannattavuus oli vuoden toisella neljänneksellä viime 
vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Kustannukset nou-
sevat nyt yleisesti.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 83 9 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 24 60 16 8

   muu tuotantokapeikko 2 2
   rahoitusvaikeudet 0 0
   riittämätön kysyntä 29 29
   puute kapasiteetista 8 8
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 40 40
Tuotannon kasvun esteet 73 73

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 86 6 2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 67 12 9

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 73 6 15
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 35 52 13 22
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 65 12 11

Henkilökunta 7516
Yrityksiä 52 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


